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Αριθ Πρωτ 4065
δημοσ νεαπολησ-συκεων

δημοτικο κεντρο κοινωνικησ
προστασιασ και αλληλεγγυησ

νεαπολης ςυκεων
περιληψη ανακοινωσησ

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης

Συκεών Ν Θεσσαλονίκης
προτίθεται να απασχολήσει ένα 1

άτομο σύμφωνα με το un αρίθμ
34799/10-7-2018 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού
1 6 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

με ειδικότητα ΠΕ Ιατρό και με
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών
ιατρικής περίθαλψης και παρακολούθησης

την Ιατρική υποστήριξη την
παροχή ιατρικών οδηγιών την εξέταση

την χορήγηση φαρμακευτικής
αγωγής και συνταγογράφησης την
παραπομπή για παρακλινικές εξετάσεις

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα
συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 10 παρ 4 του Ν
3812/2009 Ειδικότερα θα απασχοληθεί

ένας 1 ΠΕ Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγο

για το χρονικό διάστημα
όπως αναφέρονται στον παρακάτω
πίνακα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγο

ΑΤΟΜΑ 1

Διάρκεια Έως 1 έτος
Το χρονικό διάστημα για την εκτέλεση

και συνολική παράδοση του έργου

θα είναι έως ένα 1 έτος από
την υπογραφή της σύμβασης Οι δομές

που θα παρέχεται το έργο οι
ώρες καθώς και το ποσό της σύμβασης

θα προκύψουν μετά τη διαμόρφωση
του εβδομαδιαίου προγράμματος

του ιατρού
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας
από 30 ετών έως και 67 ετών να
έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα

για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους και να έχουν τη δυνατότητα

έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν

αίτηση τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες 8:30 π μ με 16:00 μ μ στο
γραφείο του νομικού προσώπου είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή
στο φορέα Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟ
ΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Γ ΚΑΠΗ ΣΥΚΕΩΝ
2ος όροφος Μεσολογγίου με Περγάμου

Τ Κ 566 26 υπόψη κας
Αλεξίου Σοφίας εντός προθεσμίας
έξη 6 ημερολογιακών ημερών από
την παρούσα δημοσίευση δηλ από
3/11/2018 μέχρι και 8/11/2018
Στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου

Νεάπολης-Συκεών και στα τμήματα

του Νομικού Προσώπου είναι
διαθέσιμη η αριθμ πρωτ 4064/1-11
2018 αναλυτική ΣΜΕ ανακοίνωση
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310
639355

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του ΝΠΔΔ

ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
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